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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
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Раздел 4. Обработка на лечебните/медицинските растения след прибиране 

на реколтата 

 Съдържание 

Раздел 4 разглежда различните аспекти на обработка на реколтата след нейното прибиране. 

Обработката на реколтата включва прости задачи, като предотвратяване загубата на влага и 

охлаждане, както и по-сложни процедури, като дестилация и екстракции, съобразно нуждите на 

крайния продукт. Раздел 4 обяснява методичните принципи на множество процедури след 

прибиране на реколтата и дава примери за това как различните процедури могат да повлияят 

върху крайния продукт.  

Дескриптори на резултата от обучението 

 Знания, разбиране и професионални умения 

1. Обсъgod различни процедури за третиране след прибиране на реколтата 

2. Обяснява  принципите на различните методи за прибиране на реколтата 

3. Очертава въздействието на различните процедури след прибиране на реколтата върху 

крайния продукт 

 Общи и трансферни умения: 

1. Да планира изследователска задача. 

2. Да работи самостоятелно или с минимални напътствия, където е уместно. 

3.  Да работи в екип с минимални напътствия, където е уместно.  

4. Да покаже добри писмени и устни комуникационни умения.  

5. Да демонстрира компютърна грамотност. 

6. Да извършва онлайн (компютърно) търсене, за да развива умения в областта на 

информационните технологии, за да извлича информация от различни източници. 

 

4. Обработка на лечебни/медицински растения след 

прибиране на реколтата 

Най-важните цели на управлението след прибиране на реколтата са запазване на продукта на 

хладно, избягване на загубата на влага и постепенно намаляване на нежеланите химически 

взаимодействия и предотвратяване на физически увреждания като натъртвания, с цел да се 

забави развалянето. Санитарните мерки също са жизнено важен аспект от процесите, тъй като 

намаляват възможността за развитие на патогени при използване на пресен продукт, който може 

да бъде замърсен с водата за промиване. 

След прибирането от полето, третирането на реколтата обикновено се осъществява в складова 

база. Това може да е обикновен навес, осигуряващ сянка и течаща вода или мащабно сложно 

механизирано съоръжение с конвейерни ленти, автоматизирани станции за сортиране и 

опаковане, охладители и друго оборудване, подобно на това. При механизираното събиране на 
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реколтата обработката й може да започне още в процеса на прибиране, като първоначалното 

почистване и сортиране се извършва чрез машините за събиране на реколтата. 

Основните условия за съхранение на реколтата след нейното прибиране са от голямо значение за 

запазване на качеството. Всяка култура има специфичен диапазон на температура и влажност, 

който трябва да се взема под внимание при съхраняване. Освен това някои растения не могат да 

бъдат съхранявани заедно, тъй като могат да възникнат нежелани химични взаимодействия. 

Използват се разнообразни техники за високоскоростно охлаждане и сложна контролирана 

хладилна и атмосферна среда с цела да се удължи свежестта, главно при мащабни операции. 

Независимо от размерите на реколтата, от домашната градина до индустриалната ферма, 

простите принципи за обработка след прибиране на реколтата за повечето култури са еднакви: да 

се третират внимателно, за да се избягват наранявания (например натъртване, рязане, смачкване) 

незабавно да се премахнат повредените елементи и да се създадат условия за охлаждане.. 

Има много ароматни, кулинарни и лечебни растения. Повечето вторични продукти в тези растения 

могат да бъдат променяни чрез промяна на различни екологични елементи, както и чрез 

управлението след прибиране на реколтата, но малко се знае за стабилността на тези растения и 

техните активни вещества, когато са изложени на въздействието на околната среда преди и след 

прибиране на реколтата. Ускореното използване на пресни и сушени билки, ароматни и лечебни 

растения повиши призива за високо качество. Факторите преди прибиране на реколтата заедно с 

култивационната система, торенето и излагането на светлина оказват влияние върху добива и 

високото качество на тези растения. Тези растения, особено когато са обработени свежи, са много 

уязвими към продължително съхранение след прибиране на реколтата поради високата 

метаболитна скорост и жизнеспособност на микробиологичните фактори. Успешното предлагане 

на висококачествени продукти, особено от пресни материали, изисква изключителна грижа и 

внимание след прибиране на реколтата. Някои от индикаторите за качество, които могат да се 

влошат без усилие след прибиране на реколтата, включват активни компоненти, цвят, аромат, 

загуба на вода и жизнеспособни микробиологични проблеми, които биха могли да причинят 

проблеми с безопасността. Пресни зелени билки (семейство Labiatae) са склонни към ускорено 

стареене поради повишет метаболизъм, който се увеличава допълнително след събирането и 

манипулациите. 

Управлението реколтата след прибиране е много важно за подобряването на материала, 

подходящ за преработка. Управлението на тези продукти след прибиране на реколтата е много 

предизвикателно поради изключителната им вариабилност, различните компоненти и 

разнообразното им използване. Например, подобряването на качеството на австралийската 

ехинацея чрез по-високи практики за обработка след прибиране беше установено, че е усложнено 

от констатацията, че алкиламидите и цикоричната киселина понякога отговарят по различен начин 

на различните операции по манипулиране.  

 

Сушене 

Прясно събраните лечебни растения заемат огромни обеми и представляват проблем при 

транспортирането и съхранението. За положителните резултати при обработката и съхранението 
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от съществено значение е намаляване на водното съдържание на прясно събраните лечебни 

растения. Чрез намаляване на водното съдържание, материалът става по-лесно обработваем и е 

по-малко уязвим за микробна инфекция. Съдържанието на вода обикновено се елиминира чрез 

термично сушене. Съществуващите методи за сушене на лечебни растения могат да бъдат 

групирани в две категории, естествено и механично сушене, на базата на топлинен източник или 

използване на енергия. При двата процеса водата във вътрешността на лечебното растение трябва 

да се премести на повърхността чрез вътрешна дифузия. Голямата растителна площ, комбинирана 

с въздуха, благоприятства краткото изпаряване на водата от повърхността на растението. 

Скоростта, с която се изпарява водата от повърхността на растението трябва да бъде балансирана 

със скоростта, с която се елиминира водата от вътрешността. Небалансираната скорост на 

изпарение може да доведе до влошаване на качеството на продукта. Причините за сушене на 

зърнени култури се прилагат и изсушаване на лекарствените растения: целта е да се контролира 

съдържанието на влага в реколтата от лекарствени растения до подходящо ниво, което позволява 

качествено предоставяне на билката до мястото на крайното използване, както и вероятното 

осигури дълго време на съхранение с незначително влошаване на качеството.  

 

Фигура 1. Слънчево изсушаване на риган (Carlos Bertello, GIZ EnDev Peru) 

Но естественото или механичното изсушаване може да бъде катастрофално за лечебните 

растения, ако не се извърши правилно, тъй като екстензивното сушене при висока температура 

може да причини физични и химични промени. При естествено изсушаване (Фигура 1) излагането 

на слънце и / или изсушаващото въздействие на въздушните течения насърчава отстраняването на 

водата от материал. Това естествено въздушно сушене може лесно да бъде контролирано и рядко 

уврежда материала. Естественото сушене е обичаен метод за изсушаване на лечебни растения, в 

райони, където зрелостта и събирането на растенията се съчетават с началото на сухия сезон и 

техните фитохимикали не са фоточувствителни. Канелата (Cinnamon cassia) обикновено се 

изсушава на слънце след прибиране на реколтата през юли и август, тъй като това е периодът, 

когато качеството на кората е високо. Съобщено е обаче, че зависимостта от благоприятни 

метеорологични условия ограничава използването на естествено изсушаване. Слънчевите 

сушилни могат да противодействат на известно ниво на зависимостта от времето. Съобщено е, че 

използването на пластмасови сушилни за домашни помещения при сушенето на подправки и 

лечебни растения е било доста успешно. Известно е, че пластмасовите сушилни с домакински тип 

(Фигура 2) са по-икономични и по-ефикасни от конвенционалните сушилни системи, при условие 

че се използва допълнително отопление. Wisniewski (1997) съобщава, че в Полша около 60 

култури от култивирани лечебни растения се изсушават в слънчеви сушилни с плосък тип.  
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.   

Фигура 2. Пластмасова соларна сушилна къща (Carlos Bertello, GIZ EnDev Peru) 

 

Механичното сушене включва сушене чрез замразяване, изкуствено сушене, микровълново 

сушене, сушене с далечен инфрачервен поток, сушене във вакуум и сушене чрез пулверизиране. 

Лиофилизацията или сублимирането (сушене чрез замразяване) се състои в отстраняване на 

водата чрез сублимация на лед, без да преминава през течното състояние. Принципът на метода 

включва, превръщането на   леда във водна пара под висок вакуум и се отстранява. Това води до 

превръщане на материала в сухо състояние. Горният метод е идеален за съхранение, но най-често 

се използва за сушене на продукти с висока стойност, защото е много скъп. Изкуственото сушене 

използва горива като дървени въглища, природни газове, дърва за огрев или електричество, за да 

загрява входящия въздух. Работата и времето за сушене на лечебните растения са сведени до 

минимум, когато се използват изкуствени сушилни. Системите за изкуствено сушене включват, 

наред с другото, сушилни за плочи и конвейери. При сушилни с камера с плочи, топлият въздух се 

издухва от плочи, върху които са поставени растенията и обикновено има нисък капацитет за 

обработка, но е особено полезен за изсушаване на цветя и листа. Сушилните със стенни плочи 

обикновено разчитат на ръчен труд. В сушилни за конвейери пресните растения се прехвърлят на 

конвейерна лента през противотоков поток топъл въздух. Времето на сушене е между 2,5-6 часа и 

температурите на сушене варират от 40-80 ° C. Сушилните за конвейери могат да имат висока 

мощност, но не с твърде много вложения, но се нуждаят от големи капиталови и енергийни 

разходи. Лечебните растения трябва да бъдат изсушени за целите на съхранението им. 

Необходимо е обаче протоколите за сушене да бъдат проектирани по такъв начин, че да не 

причиняват намаляване на фитохимичните концентрации. 

 

Екстракция на етерични масла 

Екстракцията на етерични масла от растителен материал може да бъде управлявана по различни 

методи и те са показани в общата диаграма (Фигура 3). Има пет основни метода на извличане: 

• Пресоване 

• Хидро или водна дестилация 

• Водна или парна дестилация  
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• Парна дестилация 

• Екстракция с разтворител 

За всяка техника може да има много варианти и усъвършенствания, а екстракцията може да се 

извършва при условия на понижено налягане (вакуум), атмосферно налягане или свръхналягане. 

Изборът на техниката на екстракция ще се основава на естеството на материала, стабилността на 

химичните компоненти и спецификацията на целевия продукт. 

 

Фигура 3. Използвани процеси на екстракция и продукти от подправки, билки и ароматни 

растения 

 

 

 

Цветовете обикновено се екстрахират с разтворител и не се дестилират с пара, с изключение на 

роза, иланг иланг и портокалов цвят. В някои случаи изолат или фракция от етерично масло се 

предпочитат пред общо масло. Някои добре известни примери на фракционирани етерични 

масла с по-високо качество от цялото масло, са маслата без терпентин и цитрусови масла. Други 

етапи на обработка могат да бъдат приложени, за да се намали нестабилността на някои масла 

(например лимоново масло е нестабилно в безалкохолни напитки поради нивото на цитрал). 

Производството на някои специални масла, олеорезини изисква много по-големи технологично-

напреднали съоръжения, трудови способности и системи за безопасност. Тези преработвателни 

съоръжения обикновено не са по възможностите на малкия индивидуален производител. 

Прекомерната капиталова цена и висококвалифицираните изисквания за труд на суперкритичната 

инсталация за екстракция на въглероден диоксид допълнително ограничават широкото 

приложение на този процес на екстракция, освен за производителите на масивни аромати, 

аромати или фармацевти. Експресията се използва единствено за извличането на цитрусовото 

Изолирани компоненти Обогатени масла 

Фракциониране Алкохолна екстракция 

Абсолютен алкохол 

Подправки, билки, ароматни 
(свежи или сушени растителни 

части/екскудати 

Пресоване Парна/Водна 
дистилация 

Екстракция  с 
разтворител 

Дистилация 

Пълнители Eтерично масло 
Маслени 

смоли 
  

Втвърдител 

Тестове за контрол на качеството 
(ISO, Асоциации,държавни и промишлени стандарти) 

 

Смоли/балсами 
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масло от плодовата кора, поради факта, че химическите компоненти на маслото лесно се 

повреждат от топлината. Производството на цитрусово масло е основен процес на 

производството на сокове.  

Дестилацията остава най-евтината техника за извличане на етерично масло от подправки и 

ароматен растителен материал. Основната печалба от дестилацията е, че тя обикновено може да 

се осъществи с доста просто оборудване, близко до местоположението на растителната 

продукция. Дестилацията изисква по-малко интензивен труд и по-малко изисквания за умения за 

работа, отколкото екстракция с разтворител. Използването на най-простата и най-евтината 

техника за извличане обаче може да бъде фалшиво финансово планиране поради ниската 

доходност, лошото или силно променливо качество на маслото и ниската пазарна стойност. 

Дестилацията на водата е най-простата от трите дестилационни техники. Растителният материал 

се смесва незабавно с вода в тигел. Наличието на перфорирана решетка над основата на съда е 

желателно, за да се предотврати утаяването на растителния материал на дъното и влизането в 

пряк контакт с нагрятата основа на казана (Фигура 4). Водната дестилация е може би е най-

ефективната и най-евтина техника за извличане на етерични масла, но качеството на маслото има 

най-добрата мощност за модифициране поради последиците от прякото нагряване и контакта с 

вода. 

• Растителният материал ще се нагрява и овъгли, ако водата, налична в камерата, не е достатъчно, 

за да продължи продължителността на дестилацията.  

• Много е лесно да се генерират още "бележки", тъй като някои вещества от маслото са по-

чувствителни към химическите промени и окислените компоненти имат тенденция да се 

разтварят в неподвижната вода, което предотвратява пълното извличане на маслото. 

• Растителният материал ще се утаи в дъното на камерата и топлината ще го повреди, ако не се 

разбърква, докато водата кипи. За да се запази материалът, разпръснат във водата, би било 

полезно да го накълцаме или да го смиламе на фини частици.  

• Някои растителни материали, като канелата, имат високи нива на лепкави вещества. Когато те се 

извличат вискозитетът на водата се увеличава и има висок риск от овъгляване. 

• Казаните са относително малки и като резултат ще бъдат необходими много кръгове на 

екстракция, за да произведе достатъчно петрол количества. Това ще увеличи възможността за 

смесване на висококачествено масло с ниско качество, тъй като всеки кръг може да осигури масло 

с различно качество. 

• Водната дестилация се нуждае от повече енергия, тъй като тя е по-бавна процедура за 

екстракция от другите два вида дестилация. 

• Основното предимство на водната дестилацията е, че цената на оборудването е сравнително 

ниска, а дизайнът на капсулите, кондензаторите и масления сепаратор е прост. 
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Фигура 4. Диаграмно представяне на водния дестилационен блок, където растителният 

материал се суспендира във водата 

 

Дестилираните с вода масла обикновено имат по-тъмен цвят и имат по-силни миризми, отколкото 

масла, произведени чрез други техники и следователно те са с най-ниска стойност. Негативните 

аспекти на техниката на водната дестилация може да надхвърлят предимствата освен за употреба 

на местния пазар. 

Дестилацията с водна пара има сходнооформление с това на водната дестилация (Фигура 5). 

Растителният материал се поставя в съд разположен върху скара или перфорирана плоскост над 

врящата вода. Капацитетът на обема съда се намалява, но е възможно да се постигне висока 

плътност на пакетиране, тъй като растителният материал не се суспендира във вода. 

Предимствата на дестилацията на водна пара в сравнение с водната дестилация са както следва: 

• По-висок добив на масло.  

• Масленият компонент е по-малко чувствителен към промяната, дължащ се на влажност и 

топлопроводимост на останалата част от топлинния източник. 

• Ефектът от загряването под обратен хладник се свежда до минимум.  

• Възпроизводимо качество на маслото.  

• По-бърз процес 

• Енергийно ефективен 
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Фигура 5. Диаграмно представяне на дестилационен блок за водна пара с преграда за 

предотвратяване на директен воден контакт с растителен материал върху перфорирана 

решетка. 

 

Процесът на дестилиране на растителния материал с пара, произведена извън него в 

самостоятелен бойлер, се нарича дестилация с пара (Фигура 6). Растителният материал се поставя 

върху перфорирана решетка над входа на парата, точно както при дестилацията с водна пара. 

Предимствата и недостатъците на дестилацията на пара са както следва: 

• Количеството и качеството на парата могат да бъдат контролирани.  

• По-малък риск от термично увреждане, тъй като температурата обикновено не е по-висока от 

100°C.  

• Най-често срещан процес за извличане на етерични масла в голям мащаб.  

• Това е предпочитаният метод за извличане и доставки на аромати.  

• Изисква много по-голямо капиталово вложение и при производство на евтини масла, 

продължителността на откупуването може да бъде над 10 години. 

• Изисква по-високо ниво на технически умения и производство 

• По-високо ниво на умение, по отношение на ремонт и поддържане 
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Фигура 6. Диаграмно представяне на блока за дестилация на пара.  

 

При проектирането на система за дестилация трябва да се вземат под внимание редица въпроси:  

Място, разположение  

• Наличие на подходяща вода   

• Източник на енергия: електричество, котелно гориво  

• Лесен достъп до транспорт  

• Квалифициран и неквалифициран труд 

• Близост до растителния материал 

• Достъп до производители и центрове за ремонт на машини   

• Екологично зониране и управление на отпадъците 

  Себестойност на дестилацията:  

(какво количество растителни материали могат да бъдат обработени в един цикъл)   

• Размер на съда за дестилация  

• Растителни видове и съдържание на масло 

• Съдържание на масло 

  • Дневен обем и състояние на растителния материал 

• Честота на снабдяването с материали 
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• Предварително обработване (нарязване, натрошаване, разпрашаване, накисване) 

• Времето, необходимо за зареждане и почистване на дестилатора 

• Възможност за съхранение на растителен материал преди дестилация при лоши 

метеорологични условия 

• Изхвърляне на отпадъците след  дестилация 

Дестилатор   

• Проектиране на базата на дестилационен метод; да се търсят професионални съвети 

• За предпочитане е изработване от неръждаема стомана 

• Размер базиран на капацитета на котела 

• Времето на дестилация се влияе от височината на заредения материал, дебита и налягането на 

пара 

• Лесно зареждане и изпразване на отработения материал 

Парен котел    

• Трябва да се произвежда достатъчно количество пара, за да се отстрани адекватно маслото от 

растителния материал 

• Ниско налягане (наситена пара) или под налягане (суха пара) 

• Да се търсят професионални съвети относно дизайна и достъпа за ремонт и поддръжка  

Охладител  

• Ролята на охладитела е да превърни маслото и водната пара обратно в течност 

• Два основни вида: спираловидна тръба или многотръбна конструкция 

• Многотръбните охладители се правят трудно, изискват течаща вода, имат добър пренос на 

топлина, ефективно използване на водата и не създават налягане 

• Навитата тръба се изготвя лесно, нужен е само резервоар с вода, рядко се използва течаща вода, 

но осигурява слаб пренос на топлина, създава се риск от високо налягане по време на дестилация 

и водата се използва лошо 

Маслен сепаратор   

• Дизайнът на сепаратора зависи от плътността на маслото 

• Достатъчно голям капацитет, който позволява на маслените частици да образуват капчици и 

лесно да се отделят от водата 

• Контролната температура може да се използва за по-ефективно разделяне 
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• Да се потърсят професионални съвети относно дизайна, тъй като лошото отделяне засяга всички 

усилия на дестилацията за добиване на масло 

Съхранение   

• Система за филтриране на отделеното масло 

• Съхранение в подходящи контейнери, които предпазват от действието на светлината 

• Метод за отстраняване на разтворената вода 

• Премахване на остътъците в казана и разтворения кислород 

 

Когато е възможно, кондензаторът и сепараторът на съда трябва да бъдат произведени от 

неръждаема стомана. В развиващите се страни достъпът до експертни производители, 

оборудване и умения за съхранение и ремонт трябва да се вземат предвид при проектирането на 

системата за дестилация. По-голямата част от етеричните масла се разпръскват върху водата, т.е. 

тяхната прецизна гравитация е по-малка от 1, но има и някои от дървесните и кореновите масла, 

които са по-тежки от водата. Отделянето на масла, чиято плътност е близка до тази на водата или 

където маслото включва един основен компонент, чиято плътност е по-голяма от 1, докато 

другите компоненти имат плътност по-малка от 1, е много по-трудно. Разположението и 

действието на сепаратора трябва да са специфични за извличаното масло. В допълнение към 

парната дестилация за специалните култури и по-специално за скъпите подправки, сега 

допълнително се включва екстрахиране с помощта на разтворители и въглероден диоксид, тъй 

като това осигурява стандартизирани екстракти с високо качество и без замърсители. Супер 

техниките з екстракция на критични течности или газове стават по-често използвани поради 

проблеми с остатъчните разтворители в храните. 

Екстракция 

Екстракцията е основна функция за ботаническите изследвания и се отнася до масова дифузия на 

разтворими целеви вещества от неразтворимо растително твърдо вещество в неговата среда. 

Накратко, следните стъпки могат да опишат екстракцията: прехвърляне на разтворителя на 

частици, десорбиращи съединения от растителните матрици; разтваряне на разтворителите в 

разтворителя и прехвърляне на разтворените вещества в основната течност. Тъй като 

разтворените вещества или фитохимикалите са от различно естество, изборът на подходящ 

разтворител и техниката на екстракция са критични за ботаническите препарати. Предлагат се 

различни техники, като например течност-твърдо вещество, свръхкритична течност, течност под 

налягане и екстракция с гореща вода под налягане. 

 

Твърдо-течностна екстракция (SLE) 

В промишлеността, конвенционалните методи за твърдо-течна екстракция (SLE) в промишлеността 

състоят от вливане, изваряване, мацерация и прецеждане, които обичайно се извършват в 

условия на атмосферно налягане с органични разтворители. В САЩ фитохимикалите се 
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екстрахират с общоприети като безопасни (GRAS) разтворители, като вода, ацетон, метанол, 

метиленгликол, етилацетат, етилендихлорид, изопропилов алкохол, метиленхлорид и хексан. 

Поради различията в полярността, различните разтворители показват различни селективност към 

целевите съединения. Изборът на подходящ разтворител зависи от разтворимостта и полярността 

на целевото съединение при екстракцията течност-твърдо вещество. Ако се избере тази техника, 

трябва да се положат всички необходими усилия за отстраняване на остатъчните органични 

разтворители от екстрактите. Екстракцията на хиперфорин от балсама с 50 и 100% етанол дава 

съответно 21 и 64% от общата възстановима стойност. Хиперфориновата екстракция не е 

възможна, когато се използва само вода като разтворител. 

Увеличаването на температурата от 40 до 60 ° C не подобри добивите от екстракцията. Въпреки че 

не са дадени добиви, флавонолните гликозиди и терпенови трилактони се извличат от сухите 

листа от листа Ginkgo biloba със смес от ацетон и вода, преди да бъдат концентрирани, изсушени и 

разтворени с етанол. Иридоидните гликозиди, каталполът и аукубинът се екстрахират от листата 

Veronica longifolia с метанол, етанол, 2-пропанол и етер. Добиви от каталпол от 0.8 ± 0.1, 0.4 ± 0.1, 

0.2 ± 0.0 и 0 ± 0.0 mg/g сухо тегло и аукубин от 0.6 ± 0.1, 0.3 ± 0.1, 0.2 ± 0.0 и 0 ± 0.0 mg/g сухо тегло 

са получени с метанол, етанол, 2-пропанол и етерни екстракции, съответно. Използването на 

етанол, метанол, ацетонитрил и ацетон за екстрахиране на силибинин А от семена от магарешки 

трън дава добив от 4.0 ± 0.1, 1.5 ± 0.1, 1.5 ± 0.1 и 2.0 ± 0.1 mg/g сухо тегло съответно. Gafner и 

колегите му съобщават, че общите сапонини се извличат от корените на P. quinquefolius от 61.7 ± 

0.1, 59.4 ± 0.5 и 51.5 ± 0.2 mg/g сухо тегло за екстракция с 50% етанол, етанол–глицерин–водо 

(20:40:40) и 65% глицеринови системи разтворители, съответно. Извличанията на иридоидни 

гликозиди, флаванолиган и сапонин илюстрират важността на избора на разтворител при 

обработката на SLE. 

 

Екстракция на свръхкритичен флуид (SFE) 

Този тип екстракция (SFE) се основава главно на разтварящата силата на флуидите, която се 

определя от тяхната критична точка. Свръхкритичните флуиди имат способност за трансфер на 

маси между газ и течности. Тяхното много ниско повърхностно напрежение прави лесно 

проникването им в микропорести вещества, като например билкови матрици. В SFE, плътността е 

свързана със силата на разтворителя. Увеличаването на силата на разтворителя може да се 

постигне чрез манипулиране на два параметъра: температура и налягане. Но променята на тези 

параметри не винаги води до увеличение на добивите. В индустрията при фитохимично извличане 

обикновенно въглеродният диоксид е избраният разтворител на SFE поради ниската си 

токсичност, химическоата неактивност и лекотата на извличане чрез изсмукване на остатъчен 

газообразен CO₂. Независимо от това, трябва да се посочат два недостатъка: основното 

оборудване е скъпо и техниката не е подходяща за извличане на всички фитохимикали. 

Независимо от това за някои фитохимикали SFE-CO₂ има огромна употреба. Общите v-3 мастни 

киселини, екстрахирани от кафявите водорасли (Sargassum hemiphyllum) чрез SFECO2 при 37.9 МРа 

и 50°, са 16.2 ± 1.3 mg/g сухо тегло, в сравнение с 13.1 ± 1.3 mg / g сухо тегло, когато се екстрахират 

с хлороформ -метанол. Подобни резултати са получени за изолиране на витамин Е - около 22 mg/g 

сухо тегло са получени с SFE-CO₂ при 27.6 MPa и 40°C, или с SLE с хлороформ-метанолова смес.  

Процесите на SFE-C02 могат също да включват използването на модификатори, при които етанолът 
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може да бъде добавен към СО2, за да се увеличи неговата полярност. Във фитохимичен препарат 

от G. biloba комбинацията от първична екстракция със 70% етанол, последвана от SFE-CO2 с 5% 

модификатор на етанол при 300 MPa и 60°С, екстрахира 2,1% от терпеноидите и флавоноидите, 

докато SLE с хлороформ и ацетон води до добив 1.8%. Например, хиперицин и флавоноиди не 

могат да бъдат екстрахирани с помощта на SFE-CO₂ с модифицирана биомаса St John'sWort. Също 

така е съобщено, че SFE-CO₂ с етанолови смеси не може да разтвори хиходрични или полифеноли 

от биомаса на Е. purpurea. Освен това добавянето на модификатор има сериозни недостатъци. 

Наличието на модификатор може да доведе до по-висока критична температура, която може да 

доведе до термична деградация. Например, за да остане в свръхкритичния регион на фазовата 

диаграма, СО2 смесен с 10% метанол трябва да се поддържа при 7,446 МРа и 60°С. Въпреки това, 

когато се повиши концентрацията на метанол с 5%, параметрите на работа SFE-CO₂ трябва да 

бъдат увеличени до 7.476 МРа и 73.48°С. Увеличаването на температурата може да 

благоприятства разграждането на някои фитохимикали. Освен това, модификаторът може да 

кондензира при снижаване на налягането и да остави органични остатъци, намалявайки 

печалбата от екстракция на SFE-CO₂ като екологичен метод за екстракция. 

 

Течна екстракция под налягане (PLE) 

Течната екстракция под налягане (PLE), известна още като ускорена екстракция с разтворител се 

прилага все почесто сравнително наскоро и използва органични разтворители при налягане от 

около 14 MPa и температури на екстракция над точката на кипене на разтворителя. Чрез 

повишаване на налягането и работа при или над температури около точката на кипене 

разтворител, PLE е в полза на къси екстракции, ниска консумация на разтворител и високи добиви 

на екстрактите. Подобрената производителност при използването на PLE се случва поради 

следните причини: разтворимостта на разтворените вещества се увеличава с увеличаване на 

температурата на разтворителя; високите температури на разтворителя водят до по-голяма 

дифузия и по-добри взаимодействия между разтвора и разтворителя. Екстракцията на хиперицин 

от жълт кантарион чрез използване на PLE при 14 MPa, 60°С и метанол дава 3.5 mg / g сухо тегло, в 

сравнение с 2.8 mg / g сухо тегло чрез екстракция Soxhlet. 
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